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Abans de continuar 
explicant els trasbal-
sos que va compor-
tar que Felip IV de 
Castella interrompés 
les Corts del 1626, 
farem un darrer cop 
d’ull a les instituci-
ons protagonistes.

Ja vam parlar de 
l’autoritat del comte 
de Barcelona. També 
hauríem de parlar, 
per la seva impor-
tància, del Tribunal 
del Sant Ofici, co-
negut popularment 
com a Inquisició; 
però, per raons d’es-
pai, no ho farem. Sí 
que ens aturarem a 
explicar les instituci-
ons de l’Estat català.

Els consells  
municipals 
Els consells munici-
pals eren el que avui 
en diem «ajunta-
ments» (el seu nom, 
«ajuntament», i com 
es configuraven ens 
ho van imposar els 
castellans quan vam 
perdre la guerra el 
1714). 

El consell municipal 
més influent va ser 
el Consell de Cent 
de Barcelona. Aquest 
consell governa-
va molt més enllà 
del territori estricte 
del cap i casal, i 
tenia competènci-
es administratives, 
legislatives, policials 
i militars (impensa-
bles avui per a una 
simple ciutat). 
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Dels segadors als vigatans (6). Les institucions de la Terra

La bandera del Govern català, dit oficialment: Diputació del General del Principat de Catalunya. Publicada per _27662_ a racocatala.cat, 
fòrums, fil 165362, «Heràldica i vexil·lologia del futur Estat català [fil cooperatiu/unificador]»

Cada municipi («uni-
versitat» o «comú», 
com se’n van dir dels 
nostres pobles, viles i 
ciutats fins al 1714) es 
governava segons les 
seves lleis fundacionals. 
Aquestes lleis prove-
nien de l’època de la 
conquesta a l’Islam, i 
al llarg dels segles els 
comtes de Barcelona 
havien anat fent con-
cessions pactades que 
les havien modificades. 

El Braç Militar
El Braç Militar agrupava 
tota la noblesa catalana. 
De ser inicialment una 
simple reunió, va passar 
a ser una institució fixa. 
El Braç Militar tenia un 
president (se’n deia 
«protector») que solia 
ser el més poderós dels 
nobles: sovint el duc de 
Cardona.

A diferència d’altres 
països d’Europa, a 
Catalunya aquesta 
institució es va obrir 
als «ciutadans honrats» 
(eren la classe alta de 
les ciutats). Malgrat 
que a les Corts no hi 
puguessin anar com a 
nobles, en les reunions 
«extraparlamentàries» sí 
que hi eren admesos. 

Això permetia un cert 
contacte entre nobles 
i ciutadans que, al 
seu torn, afavoria els 
enllaços matrimonials. 
Aquestes unions fami-
liars eren maneres més 
o menys espontànies 
de «reciclar» la noblesa 
catalana. 

Va ser justament per 
això que la nostra no-
blesa cada cop va tenir 
una visió més «britàni-
ca» o «europea» de la 
vida (comercial, indus-
trial, etc.), a diferència 
de la rància noblesa 

castellana (especiament 
la més humil: els «hi-
dalgos»), ancorada en 
glòries passades i en els 
mèrits per «sang». 

La Diputació del  
General del Principat 
de Catalunya
Finalment hi havia la Di-
putació del General del 
Principat de Catalunya 
(per simplificar, tothom 
en deia «la Generali-
tat»). A causa de la seva 
transcendència (era el 
Govern català) ens hi 
entretindrem més.

Igual que el poder del 
comte de Barcelona, i 
de fet del Braç Militar, la 
Diputació del General té 
el seu origen a les Corts. 
A l’edat mitjana, va 
sorgir com a institució 
permanent per controlar 
els impostos. 

En concret, la seva fun-
ció era assegurar que 
els diners que Catalu-
nya donava al comte de 
Barcelona i que s’havien 
pactat a les Corts es 
destinaven al fi per al 
qual s’havien sol·licitat: 
exèrcits, naus de guerra, 
obres públiques, etc. 

De mica en mica, el 
Govern català va ad-
quirir més poder i més 
competències. Li ho 
va permetre, primer, 
l’autoritat que tenia per 
imposar taxes i, després, 
la seva representativitat: 
era la institució encar-
regada de defensar les 
constitucions (les lleis 
catalanes) contra les 
ingerències del comte 
de Barcelona i els seus 
cortesans castellans.

La Generalitat d’alesho-
res només tenia sis con-
sellers: dos nobles, dos 
religiosos i dos ciuta-
dans. Un era el diputat 

(s’encarregava dels 
afers polítics) i l’altre, 
l’oïdor (s’encarregava 
dels aspectes econò-
mics). De tots sis, per 
raó de deferència, el 
president sempre era 
el diputat eclesiàstic.
 
El Govern català tenia 
un cos de guàrdia 
propi i una petita 
flota de guardacostes. 
També jutjava i casti-
gava els crims co-
mesos contra la seva 
autoritat (sobretot era 
molt sever a l’hora 
de combatre els 
delictes fiscals i de 
perseguir el contra-
ban), raó per la qual 
topava sovint amb 
els agents armats del 
Sant Ofici (anome-
nats «familiars»). 

Entre el final del 
segle XVII i l’inici del 
XVIII, els exèrcits de 
la Corona d’Aragó 
no disposaven d’una 
adequada regulació, 
contràriament al que 
succeïa a la resta 
d’Europa. 

Per la seva banda, 
Carles II, el darrer 
Àustria, va introduir 
reformes a l’Exèrcit 
hispànic: va canvi-
ar l’estructura dels 
terços; va fer adop-
tar el fusell (que va 
substituir l’arcabús i 
el mosquet); va crear 
el cos de minadors, i 
en va fer controlar les 
despeses, que sagna-
ven les arques reials. 

En canvi, controlar 
i formar les tropes, 
que sovint estaven 
mal equipades i no 
disposaven de cap 
uniforme, en bona 
part encara va res-
tar en mans de la 
noblesa. 

D’altra banda, en 
general, cal dir que 
més que exèrcits 
regulats hi havia 
grups de guerrillers: 
no es batien per 
honor o glòria, sinó 
per diners. Canviar 
de bàndol tampoc 
no era estrany, tant 
en la classe baixa 
com en la burgesia i 
la noblesa. 

Aquesta realitat es 
percep arreu de Cata-
lunya i Rafael Nebot 
i els seus germans, 
nascuts al Camp de 
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L’escut nobiliari dels Nebot
Tarragona (més 
concretament a 
Riudoms), en són 
referència a la guer-
ra de Successió.

La memòria oral 
n’ha conservat 
alguns episodis 
recordats a través 
de la llegenda: des 
del reclutament de 
mercenaris que els 
germans van fer 
pel territori a favor 
de la causa austri-
acista i en contra 
de Felip V, fins a 
saquejos i destruc-
cions que duien 
a terme allà on la 
gent se’ls mostrava 
hostil, o on la tropa 
i els animals tenien 
la necessitat d’avi-
tuallar-se. 

Però sobretot és 
explícita, en la 
recordança, una de 
les actuacions mi-
litars que suposa-
dament va protago-
nitzar Rafael Nebot 
i que va facilitar els 
elements d’imatge 
per al seu escut 
nobiliari, en el qual 
apareixen repre-
sentades unes fer-
radures invertides.

Es diu que pels 
volts del 1713, 
Rafael Nebot va 
ser informat que 
a Mataró hi havia 
hostatjada una 
partida de soldats 
francesos prepara-
da per marxar, al 
cap de pocs dies, 
sobre la ciutat de 
Barcelona. 

El militar riudo-
menc només 
comptava amb 
un petit grup de 
dragons, inferior 
en nombre al de 
l’enemic francès, 

sa i poder davant la 
Cort castellana (cosa 
que no deixava de ser 
important a l’època, 
tinguem-ho en comp-
te) i que sovint repre-
sentava un pressupost 
molt més gran que la 
partida general. 

També hi ha el proble-
ma de les martingales 
amb el contraban o les 
filtracions de clients 
dels nyerros i els ca-
dells. Fem un parèntesi 
per explicar qui eren.

La noblesa catalana al 
final del segle XVI i al 
començament del XVII 
estava dividida en dos 
bàndols: els nyerros 
i els cadells. Aquests 
dos grans bàndols 
tenien fautors (és com 
se’n deien dels clients 
i socis) arreu del país. 

El seu conflicte, d’ori-
gen desconegut, va ser 
una excusa perquè els 
bàndols locals teixissin 
aliances per enfron-
tar-se contra els seus 
rivals. Segons les in-
vestigacions actuals no 
sembla que la rivalitat 
tingués més fons que 
el que ara podria tenir 
la divisó entre segui-
dors del FC Barcelona i 
el RCD Espanyol.

En fi, martingales i 
filtracions d’uns i altres 
també es pretenien 
corregir i perseguir a 
les Corts, amb propo-
sicions de llei ano-
menades «capítols de 
redreç» («redreç» signi-
fica acció destinada a 
regenerar les finances 
d’una corporació). 
Però és clar, sense 
Corts, no hi podia ha-
ver ni redreç ni galetes, 
i d’això els castellans 
n’eren plenament 
conscients.

Administrativament, 
el formaven uns 
1.500 funcionaris 
(se’n deien «empleats 
públics») que estaven 
desplegats per tot el 
país. Els principals 
eren els diputats lo-
cals que controlaven 
els taulers (és a dir, 
els recaptadors muni-
cipals d’impostos). 

També cal destacar 
que, des del moment 
en què el comte de 
Barcelona també va 
ser rei de Castella i es 
va establir a Madrid, 
el Govern català hi va 
tenir un representant 
més o menys perma-
nentment. 

Aquest representant 
tenia la mateixa ca-

tegoria, els mateixos 
privilegis i el mateix 
rang que qualsevol 
ambaixador. A través 
seu, la Generalitat i 
el Consell de Cent 
tenien contacte direc-
te amb el comte de 
Barcelona.

Des del moment que 
els comtes de Barce-
lona van ser també 
reis de Castella, 
aquest ambaixador 
català a Madrid va 
ser necessari, perquè 
des d’aleshores a 
Catalunya els comtes 
de Barcelona hi van 
venir tan poc com 
van poder. 

A més, els comtes de 
Barcelona no convo-
caven les Corts per 

evitar-se maldecaps i 
haver de cedir poder. 
Això va fer que la 
vida política catalana 
estigués amenaçada 
d’estancar-se. Aquest 
era aleshores el prin-
cipal problema polític 
de Catalunya. 

Ja vam veure que 
les Corts renovaven 
les lleis i resolien els 
problemes. Per això, 
cada vegada més la 
Generalitat va anar 
rebent més adhesi-
ons i simpaties de la 
gent de tots els grups 
socials. Els catalans 
s’hi sentien represen-
tats, sobretot quan 
l’autoritat del comte 
de Barcelona, influïda 
i sovint substituï-
da per sota mà pel 

Govern castellà, es 
mostrava agressiva.

Tot plegat no vol dir 
que en el Govern 
català no s’hi fessin 
martingales i abusos. 
I, a més, eren prou 
coneguts per la majo-
ria de la població. De 
fet, un dels esculls a 
les Corts del 1626 i 
del 1632 (aquestes 
darreres, les veurem 
més endavant) va 
ser que la caixa de la 
Generalitat era buida 
i no se’n sabia ben 
bé el perquè... 

En aquest sentit, la 
comptabilitat de la 
Generalitat contem-
plava una partida 
«secreta». Estava 
destinada sovint a fer 
ostentació de rique-
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contra el qual es 
volia enfrontar. No 
obstant això, va vèn-
cer-lo gràcies a l’es-
tratègia de fer ferrar 
els cavalls amb les 
sabates col·locades 
a l’inrevés. 

Aquest ardit va per-
metre que l’enemic 
cregués que l’exèrcit 
de Nebot havia fugit 
i, en realitat, havia 
avançat i s’havia 
emboscat a la serra 
de Sant Mateu, 
després d’una hàbil 
fugida d’Hostalric 
(on es va iniciar 
l’operació). 

D’aquesta manera, 
es diu, al poble de 
Vilassar Nebot hi va 
derrotar el mariscal 
de camp Feliciano 
de Bracamonte, 
després de caure-

li al damunt per 
sorpresa.

En un antic casalot 
reconstruït sobre 
els vells murs del 
Caseriu, al raval de 
Sant Francesc de 
Riudoms, encara 
avui hi podem 
veure esculpit, en 
falsa pedra, l’escut 
nobiliari de Don 
Rafael Nebot. 

Aquest escut recor-
da aquesta gesta 
militar. S’hi figura 
una cimera alada, 
amb tres ferradures 
col·locades a l’inre-
vés de com es cal-
cen a la peülla d’un 
cavall o d’un mul, 
i, a sota, un lleó en 
posició rampant. 
Tot el conjunt es 
troba emmarcat per 
dos rams d’alzina.
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